CAVALEIROS NO CONVENTO
Visita de Estudo para Instituições Educativas
PROGRAMA EQUESTRE
■ Visita à Quinta: Descrição das tarefas quotidianas do centro hípico
■ Aproximação e Maneio do Cavalo: Preparação e limpeza do cavalo
■ Experimentação a cavalo: montar a cavalo em picadeiro

PROGRAMA CULTURAL
■ Visita Guiada ao Convento de Vilar de Frades
■ Visita Livre ao Museu Equestre
■ Oficinas “Histórias no convento”
O Convento de Vilar de Frades tem quase mil anos, e muitas histórias para contar e para serem
contadas.
Nas oficinas «Histórias no Convento» vamos recriar episódios, lendas e outras histórias da vida do
convento, através da dramatização com marionetas e com teatro de sombras, ou pela expressão
plástica, por pintura, escultura e por modelagem.
. Oficina de Azulejaria
A partir das histórias guardadas no Convento, vamos conhecer a história do azulejo e experimentamos fazer
um azulejo, em pasta de papel, com a possibilidade de explorar o desenho em relevo (para crianças a partir
dos 10 anos) ou pintura em azulejo (para crianças até aos 9 anos). Máximo 30 crianças. Duração: 2 horas

. Oficina de Modelagem
A oficina de Modelagem explora a arte de modelar e esculpir, a partir dos temas que as histórias do
Convento inspiram, utilizando materiais simples como a pasta de papel e o paper clay (argila e papel). Para
crianças a partir dos 6 anos. Máximo 30 crianças. Duração: 2 horas

. Oficina de Teatro de Sombras
Nesta oficina exploram-se histórias através do Teatro de Sombras (a lenda do Monge e do Passarinho, O
Sargento-Mor de Vilar ou A História do Convento de Vilar de Frade). Os grupos de crianças com idades até
aos 7 anos assistirão à peça tendo a possibilidade, no final, de manusear as figuras utilizadas no teatro
(máximo 30 crianças por grupo. Duração: 45 minutos). A partir dos 8 anos é possível desenvolver uma oficina

onde as próprias crianças constroem o teatro e respetivas figuras e posteriormente dramatizam a história
(máximo 30 crianças por grupo. Duração: 2 horas).

. Oficina de Marionetas
Oficina de conceção de marionetas em esponja, a partir das figuras que as histórias do convento inspiram.
No final, cada criança leva consigo a marioneta que criou. Crianças a partir dos 6 anos. Máximo 30 crianças.
Duração: 2 horas.

Nota: Todos os grupos deverão ser acompanhados por um adulto.

PROGRAMA PAINTBALL
O Programa paintball disponibiliza a possibilidade de jogar paintball, que promove o
desenvolvimento da capacidade motora, o espírito de equipa e o pensamento estratégico em
grupo, privilegiando a componente lúdica do jogo.
PREÇÁRIO

Atividade

Preçário

Visita ao Convento de Vilar de Frades

Gratuita

Visita ao Museu Equestre

Gratuito

Programa Equestre

6,5€/pessoa*

Oficina de Azulejaria

3€/pessoa*

Oficina de Modelagem

3€/pessoa*

Oficina de Marionetas
Oficina de Teatro de Sombras
Programa Paintball

10€/pessoa*
2€/pessoa*
12,50€/pessoa

INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES
926 722 917 ou geral@chirpc.com
A Ficha de Inscrição deverá ser enviada para geral@chirpc.com.

NOTAS
* Escolas de Barcelos usufruem de 50% de desconto
As atividades contemplam equipamento de segurança e monitores
No Programa da Visita de Estudo é possível contemplar espaço para refeições próprias
Todas as atividades são adaptadas à idade do público e podem ser selecionadas individualmente.

